Załącznik nr 1 do RB nr 20/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku

ZAWIADOMIENIE
Ja, niżej podpisany, Piotr Nielubowicz, działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w związku z art. 87
ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, ze
zm., dalej zwanej: „Ustawą o Ofercie"), w imieniu podmiotów działających w porozumieniu w
rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie, tj. pana Michała Kicińskiego, pana Marcina
Iwińskiego, pana Piotra Nielubowicza, pana Adama Kicińskiego (dalej: „Akcjonariusze Optimus”)
oraz ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „ABC Data”), o którym Optimus S.A. z siedzibą w
Warszawie (dalej: „Optimus”, „Spółka”) informował w raporcie bieżącym nr 88/2010 z dnia 10
listopada 2010 roku (dalej: „Porozumienie”), składam zawiadomienie dotyczące zmian w ogólnej
liczbie głosów w Spółce podmiotów będących stronami w/w porozumienia.
I
Zmiana udziału nastąpiła w dniach 21-28 lutego 2011 roku i wynika z dokonanych przez ABC Data
transakcji zbycia akcji Spółki Optimus („Transakcje”) na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów
wartościowych w Warszawie.
II
Na skutek zdarzeń opisanych w pkt I powyżej, udział w ogólnej liczbie głosów Spółki stron
Porozumienia zmniejszył się z 49,03 % na 44,28 %, tj. o 4,75 %.
Przed zmianą, udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce podmiotów będących stronami Porozumienia
wynosił 46.551.349 akcji Optimus, uprawniających do takiej samej liczby głosów, stanowiących
49,03 % w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów, z czego udział poszczególnych
stron Porozumienia przedstawiał się następująco:
Tabela 1

Imię i Nazwisko

Liczba
posiadanych
akcji

Liczba głosów
z posiadanych
akcji

Michał Kiciński

16.362.250

16.362.250

Procentowy udział w ogólnej
liczbie głosów oraz w
kapitale zakładowym
Optimus
17,23%

Marcin Iwiński

15.911.251

15.911.251

16,76%

Piotr Nielubowicz

6.127.697

6.127.697

6,45%

Adam Kiciński

3.150.101

3.150.101

3,32%

ABC Data

5.000.050

5.000.050

5,27%

Po zmianie, udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce podmiotów będących stronami Porozumienia
wynosi 42.042.007 akcji Optimus, uprawniających do takiej samej liczby głosów, stanowiących
44,28% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów, z czego udział poszczególnych
stron Porozumienia przedstawia się następująco:
Tabela 2

Imię i Nazwisko
/Firma

Liczba
posiadanych
akcji

Liczba głosów
z posiadanych
akcji

Procentowy udział w ogólnej
liczbie głosów oraz w
kapitale zakładowym
Optimus

Michał Kiciński

16.362.250

16.362.250

17,23%

Marcin Iwiński

15.911.251

15.911.251

16,76%

Piotr Nielubowicz

6.127.697

6.127.697

6,45%

Adam Kiciński

3.150.101

3.150.101

3,32%

490.708

490.708

0,52%

ABC Data
III

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia nie ma podmiotów zależnych od któregokolwiek z
Akcjonariuszy Optimus ani od ABC Data, które posiadają akcje Optimus.
Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt
3) lit. c Ustawy o Ofercie.
Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia wszystkie w/w akcje Optimus są akcjami tego
samego rodzaju, tj. akcjami zwykłymi na okaziciela.

